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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Zasadala Vedecká rada TUZVO
Vedecká rada TUZVO sa stretla na svojom jesennom zasadaní 4. decembra 2018.
V úvode rokovania jej predseda Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., privítal všetkých
zúčastnených, zvlášť Ing. Gabrielu Matečnú - podpredsedníčku vlády a ministerku
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, následne odovzdal dekréty novým docentom,
ktorí v roku 2018 habilitovali na TUZVO. Doc. Ing. Róbertovi Sedmákovi, PhD.,
z Katedry hospodárskej úpravy lesov a geodézie LF, doc. Ing. Richardovi Kminiakovi,
PhD., z Katedry obrábania dreva DF a doc. Ing. Helene Hybskej, PhD., z Katedry
environmentálneho inžinierstva FEE. Zároveň predseda vedeckej rady odovzdal diplom
o udelení čestného titulu „profesor emeritus“ profesorovi Ing. Ladislavovi Paulemu, PhD., za významný prínos v oblasti vedy
a vzdelávania. Vedecká rada prerokovala a schválila Hodnotenie vzdelávacej činnosti TUZVO za akademický rok 2017/2018. Materiál
spracoval a odprezentoval prorektor pre pedagogickú prácu RNDr. Andrej Jankech, PhD. Ďalším bodom rokovania bol návrh na
vymenovanie doc. Ing. Mariána Schwarza, CSc., za profesora vo vednom odbore 4.3.2. Environmentálne inžinierstvo. Návrh na
vymenovanie za profesora predložil prof. Rudolf Kropil a Vedecká rada Technickej univerzity vo Zvolene návrh v tajnom hlasovaní
schválila. Vzhľadom na to, že išlo o posledné stretnutie vedeckej rady v kalendárnom roku 2018, rektor TUZVO poďakoval všetkým
členom za vykonanú prácu, ktorá prispela k skvalitňovaniu činnosti a rozvoju univerzity.
Výjazdové zasadanie Kolégia rektora Technickej univerzity vo Zvolene
Kolégium rektora TUZVO sa zišlo na výjazdovom rokovaní 10. decembra 2018. Rokovanie viedol
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. Program rokovania kolégia začal kontrolou plnenia úloh. Ďalším
bodom rokovania boli Predpoklady plnenia rozpočtu TUZVO do konca roku 2018. Ing. Miroslava
Kapustová, poverená funkciou kvestora, predložila zúčastneným prehľad čerpania rozpočtu TUZVO
za prvých 11 mesiacov roku 2018. Celkové hospodárenie univerzity signalizovalo dobrý hospodársky
výsledok univerzity za rok 2018. Metodika rozdelenia dotácie a tvorba rozpočtu TUZVO na rok 2019
bola ďalším bodom rokovania kolégia. Rektor TUZVO členom kolégia priblížil zmeny v Metodike
rozdelenia dotácie a tvorby rozpočtu TUZVO na rok 2019. Plán modernizácie a rekonštrukcie
materiálno-technickej základne TUZVO na rok 2019 predložil na rokovanie členom kolégia prorektor pre rozvoj doc. Ing. Josef
Drábek, CSc. Materiál obsahoval investície, ktoré majú termín dokončenia v roku 2019, ako aj plánované investície s termínom
dokončenia v rokoch 2019-2020, rozpočtové výdavky a zdroje financovania. Predložený materiál bude predložený na schválenie vo
vedení TUZVO. V ďalšom bode rokovania sa kolégium zaoberalo činnosťou organizačných súčastí TUZVO v roku 2018. Vedúci a
riaditelia organizačných súčastí ÚCJ, ÚTVŠ, ABH, CIT, CĎV, SLDK, VDL, VšDaJ, VšLP a Vydavateľstva zhodnotili činnosť pracoviska a
predstavili plány a vízie pracovísk do nasledujúceho obdobia. Hlavná kontrolórka univerzity Mgr. Darina Švingálová vyhodnotila
kontrolnú činnosť na TUZVO a podala informáciu o vybavovaní podaní, oznámení a petícií občanov.
Zasadanie Správnej rady TUZVO
Dňa 14. decembra 2018 sa zišla na svojom zasadaní Správna rada Technickej univerzity
vo Zvolene pod vedením jej predsedu Ing. Miroslava Kuseina za účasti rektora TUZVO
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD. Hlavnými bodmi programu v súlade s
kompetenciami správnej rady podľa zákona o vysokých školách bolo prerokovanie
aktuálnych otázok vysokého školstva na Slovensku a financovanie TUZVO v rokoch
2018 a 2019. V diskusii viacerí členovia správnej rady ocenili výsledky, ktoré univerzita
stabilne dosahuje vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti, ako aj v oblasti
hospodárenia. Prerokovali otázku poklesu počtu študentov slovenských univerzít a zaoberali sa Metodikou rozdelenia dotácie a
tvorbou rozpočtu TUZVO na rok 2019.
Študentská osobnosť Slovenska
Dňa 12. decembra 2018 sa v Pálfyho paláci v Bratislave konalo vyhodnotenie 14. ročníka
celoslovenskej súťaže s názvom Študentská osobnosť Slovenska akademického roku
2017/2018. Po prvýkrát v histórii súťaže sa stal študent Technickej univerzity vo Zvolene, Ing.
Šimon Saloň z Lesníckej fakulty, víťazom v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo.
Podujatie každoročne organizuje spoločnosť Junior Chamber International – Slovakia pod
záštitou prezidenta SR Andreja Kisku a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej
konferencie a Slovenskej akadémie vied. Odborná porota tento rok vyberala úspešných
študentov a mladých vedcov z 91 nominácií v dvanástich kategóriách. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov

1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia. Absolútnym
víťazom Študentskej osobnosti Slovenska za akademický rok 2017/2018 sa stala Ing. Silvia Schmidtová, Ústav experimentálnej
onkológie, Biomedicínske centrum SAV v Bratislave. Viac na: https://www.tuzvo.sk/sk/pozname-laureatov-studentskej-osobnostislovenska-za-akademicky-rok-20172018
Zdroj: Tlačová správa, Foto: Archív organizátora súťaže

1. Deň otvorených dverí Lesníckej fakulty, 28. januára 2019, Lesnícka fakulta TUZVO, poslucháreň B8
2. Deň otvorených dverí Drevárskej fakulty, 29. januára 2019, Drevárska fakulta TUZVO, poslucháreň B3
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